
" শখ হািসনার
বারতা

   নারী পু ষ সমতা"

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
আইিসিট শাখা

ইেনােভশন সভার কাযিববরণী

সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ২২/১০/২০২০ ীঃ
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘিটকা

ান অনলাইন জুম াটফম
উপি িত পিরিশ -ক
সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত কায ম  কেরন। সভার মলূ আেলাচ  িবসয়ব  িছল ২০২০-২০২১
বছেরর জ  া  উ াবন আইিডয়া সমহূ যাচাই বাছাই পূবক অ েমাদনকরণ। িবগত ১৫ সে র ২০২০ ী তািরেখ
 ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৫৪ ন র ারেক ম ণালেয়র আইিসিট শাখা হেত ম ণালেয়র সকল শাখা/অিধশাখা
এবং আওতাধীন সকল দ র/সং ায় ইেনােভশন আইিডয়া আহবান করা হয়। এরই ি েত সকল দ র/সং া আইিডয়া

রণ কের।
া  আইিডয়া সমহূ দ র/সং া চীফ ইেনােভশন অিফসার এবং ম ণালেয়র ইেনােভশন িটেমর িনকট উপ াপন কেরন

এবং যৗি কতা তেুল ধেরন। এর ি েত া  ১৬ িট ইেনােভশন আইিডয়া সমেূহর মেধ  হেত ১০ িট আইিডয়া
পাইলিটং এর জ  িনবাচন করা হয়ঃ

িমিম
কক  নংনং

 িশেরানামিশেরানাম উ াবনউ াবন  হেণরহেণর  যৗি কতাযৗি কতা বা বায়নকারীবা বায়নকারী  িস ািস া

০১
ঝিুকপূণ মােক  
রািখ খী র 
জীবন গিড়

আমােদর দেশ বাল িববাহ আইনগতভােব িনিষ  
হেলও িকছ ুিকছ ুঅসেচতন অিভভাবকেদর কারেণ 
এবং সামািজক িনরাপ ার অভােব অনিভে ত 
ভােব বাল  িববাহ সংগিঠত হেয় যাে । যেহত ু
তারা বাল  িববােহর িশকার িকেশারীরা আমােদর 
দেশর নাগিরক সেহত ুতােদর সািবক িবষেয় 

আমােদর দায়বধ তা আেছ। এ সকল কারেণ 
ঝিুকপূণ মােয়েদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশর 
লে  এই উ াবন উেদ াগিট হণ করা হেয়েছ। 
অথাৎ বাল  িববােহর কারেণ িববািহত িকেশারীরা 
অ  বয়েস গভধারন কের, যার ফেল মা ও িশ রা 
ঝিুকর মেধ  পেড়। অপিরপ  ও িতব ী িশ র 
জ  হয়। এমন িক মা ও িশ র মতৃু  পয  হেয় 
থােক।
এ কারেণ “ঝিুকপূণ মােক  রািখ খী র 
জীবন গিড়”এই উ বনী উেদ াগিট বা বায়েনর 
মাধ েম িববািহত িকেশারীেদর জনন া  সবা 
সহ অ া  া  সম া স েক সেচতনতা বিৃ , 
মা ও িশ র াে র উ য়ন কের মা ও িশ র মতৃু  
হার াস।

মিহলা িবষয়ক অিধদ র িনবািচত 
নয়।

১



০২  অপরােজয় নারী

মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর আওতাধীন ৬িট 
িবভাগীয় শহের মিহলা সহায়তা কে  িনযািতত 
নারী ও িশ রা যথাযথ আইনী সবা পায় না। 
আ য় কে র বাডারগণ চিলত ( সলাই) 

িশ ণ প িতর কারেণ উপকতৃ হয় না। 
“অপরােজয় নারী” গেড় তালার উ াবনী 
উেদ ােগর আওতায় অনিধক ১৫ িদেন অিভেযাগ 
িন ি , নতনু নতনু িবষেয় িশ ণ প িত চলন 
এবং িশ েণর সংখ া বিৃ , বাডারেদর ালব ী 
হওয়ার জ  আিথক অ দান ও েয়াজনীয় 
উপকরণ সরবরাহ করা ।

মিহলা িবষয়ক অিধদ র
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত। 

০৩  িনভেয় পথচলা

যৗন হয়রানী িশকার লুগামী মেয়েদর অিভেযাগ 
দািখেলর সহজ ব ব া না থাকা এবং  
অিভেযাগ বা  াপনসহ এ সং া  িবদ মান 
কিমিট সি য় করার লে  এ উ বােন উেদ াগিট 

হণ করা হেয়েছ।

মিহলা িবষয়ক অিধদ র
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

০৪  িশ ণ তথ  
বাতায়ন

জলা, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার 
কাযালেয়র মধ েম আইিজএ, ডাি উিটিস, 
জীবীকায়ন কমসিূচর আওতায় িবিভ  েড :  
মিহলােদর িশ ণ দওয়া হয়। িশ নাথীেদর 
সমি ত ডাটা বইজ না থাকায় একই িশ ণাথী 
একািধক ব ােচ িশ ন নয় এবং পরবতীেত 
খুেজ পা◌্ওয়া যায় নাএ লে  িশ ণাথী সমি ত 
ডাটােবইজ তির করা অথাৎ “ িশ ণ তথ  
বাতায়ন” উ াবনিট হণ করা হেয়েছ।

মিহলা িবষয়ক অিধদ র

িনবািচত 
নয়। 
ইিতমেধ  
অ প 
তথ  
বাতায়ন 
ম ণালয় 
হেত তরী 
করা 
হেয়েছ। 

০৫
 আেলার ভূবেন 
নারী

িনযািতত নারী ও িশ রা মানিসক ভােব হতাশা  
এবং িস া হীনতায় ভােগন। সবা দানকারী 
সং া স েক অ  থাকায় হয়রািনর িশকার, 
পরিনভরশীল এবং িবপদগামী হয় (পাচার, দহ 
ব বসা, মাদক ব বসায় জিড়ত ইত ািদ)। নারী ও 
িশ েদর িনযাতেনর িতেরাধ সল/কিমিটর 
মাধ েম িনযাতেনর িতকার ব ব া নয়া হেলও 
মেনাসামািজক ও কািরগির িশ ণ এবং ঋণ 

দান কের তােদর াবল ী কের তালার ব ব া 
নাই। “আেলার ভূবেন নারী” উ াবন উেদ াগিট 
বা বায়ন কের মেনাসামািজক কাউি িলং এর 
জ  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
মাি েস রাল া াম এর মাধ েম িনযািতত 
নারীেদর মানিসকভােব উ ীিবত করা। একই 
সােথ মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ৭িট কািরগির 

িশ ণ কে র মাধ েম িশ ণ দান কের 
াবল ী কের তালা।

মিহলা িবষয়ক অিধদ র
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।
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০৬ 

 জাতীয় মিহলা 
সং ার সকল 
জলা/উপেজলার 
সবা সহজীকরেণ 

ওেয়ব সাইেট তথ  
সংেযাজন

জাতীয় মিহলা সং ার ওেয়ব সাইেট সং ার জলা/ 
উপেজলার কমকতা ও কমচারীেদর ছিবসহ পদবী 
এবং জলা উপেজলার কায মসমহূ সংেযাজন 
করেল সবা হীতারা ওেয়ব সাইেটর মাধ েম 
সকল তথ  সহেজ জানেত পারেব।

জাতীয় মিহলা সং া

িনবািচত 
নয়। 
ওেয়বসাইট 
হালনাগাদ
করণ একিট 

িটন 
কাজ।

০৭
 অনলাইন হািজরা 
ও ডাটােবজ তরী

সং ার সকল কমকতা/কমচারী সময়মত অিফেস 
উপি িত এবং অিফস ত াগ িনি চত হেব। জাতীয় মিহলা সং া

িনবািচত 
নয়। 
ইেনােভশন 
আইিডয়া 
নয়।

০৮

 ড 
িশ ণাথীেদর 

অনলাইেন আেবদন 
, হািজরা ও 
ডাটােবজ তরী

একই িশ ণাথী একািধকবার আেবদন করার 
েযাগ নই, সিঠক হািজরা িনি তকরণ ও তােদর 

তথ  সংর ণ।
জাতীয় মিহলা সং া

িনবািচত 
নয়। 
ইেনােভশন 
আইিডয়া 
নয়।

০৯

 কমজীিব 
মিহলােদর হাে ল 
এ িসট বরাে র 
অনলাইেন আেবদন 
ও ডাটােবজ তরী।

অনলাইেন আেবদেনর ফেল কমজীিব মিহলােদর 
শরীের উপি ত না হেয় সহেজ আেবদনপ  জমা 

িদেত পারেব। কতপ  আেবদন যাচাই-
বাছাইপূবক যাগ  াথীেদর এসএমএস/কল এর 
মাধ েম অবগত করা হেব। ফেল সবা হীতােদর 
সময়,অথও িভিজট কেম যােব।

জাতীয় মিহলা সং া
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

১০

 মিহলােদর 
আ কমসং ােনর 
লে  ু ঋণ 

হেণ অনলাইেন 
আেবদন ও 
ডাটােবজ তরী

অনলাইেন আেবদেনর ফেল ু ঋণ হীতােদর 
শরীের উপি ত না হেয় সহেজ আেবদনপ  জমা 

িদেত পারেব। কতপ  আেবদন যাচাই-
বাছাইপূবক যাগ  াথীেদর এসএমএস/কল এর 
মাধ েম অবগত করা হেব। ফেল ঋণ হীতােদর 
সময়,অথও িভিজট কেম যােব।

জাতীয় মিহলা সং া
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

১১

 মিহলােদর 
আ কমসং ােনর 
লে  কম সহায়ক 
ঋণ হেণ 
অনলাইেন আেবদন 
ও ডাটােবজ তরী

অনলাইেন আেবদেনর ফেল কম সহায়ক ঋণ 
হীতােদর শরীের উপি ত না হেয় সহেজ 

আেবদনপ  জমা িদেত পারেব। কতপ  আেবদন 
যাচাই-বাছাইপূবক যাগ  াথীেদর 
এসএমএস/কল এর মাধ েম অবগত করা হেব। 
ফেল ঋণ হীতােদর সময়,অথও িভিজট কেম 
যােব।

জাতীয় মিহলা সং া
 পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

১২
 ই-জিয়তা 
ওেয়বসাইট

বতমান িডিজটাল যেুগর সােথ তাল িমিলেয় ও 
িবদ মান কেরানা পিরি িতেতনারী উেদ া ােদর 
উৎপািদত পণ  অনলাইেনবাজারজাতকরেণর
(Online Marketing) উে ে  ই-জিয়তা 
ওেয়বসাইট চাল ুকরা হে । এর মাধ েম সারা 
দেশর নারী উেদ া াগণঘের বেসই িবিভ  পণ  

তার কােছ পঁৗেছ িদেত পারেবন।

জিয়তা ফাওে ডশন

িনবািচত 
নয়। 
ওেয়বসাইট 
হালনাগাদ
করণ একিট 

িটন 
কাজ।
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১৩

 কািভড-১৯ 
পিরি িতেত 
আন েমলা 

াটফেম জিয়তা 
কনার াপন

িবদ মান কেরানা পিরি িতেত ধানমি ড  রাপা 
াজার ৫ম তলায় অবি ত জিয়তা িবপণন কে র 

নারী উেদ া ােদর পণ  ত ভােব দশন ও 
িব য় কায ম বাধা  হে  িবধায় আন েমলা 

াটফেম জিয়তা কনার াপন করার ব ব া হণ 
করা হেয়েছ।

জিয়তা ফাওে ডশন
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

১৪  অন-লাইন ইজ 
আেয়াজন

বি ক মহামারী কেরানার কারেন িশ াথীরা এখন 
গৃহব ী হেয় পেড়েছ। িশ াথীেদর লু ব  
থাকার কারেন তারা একেঘেয় জীবন যাপন 
করেছ। তােদর একেঘেয়িম দূর করার পাশাপািশ 
বিু বৃ ীয় চচায় উৎসািহত করার জ  এই 
অনলাইন ইজ অ ােনর আেয়াজন করা হেব।

বাংলােদশ িশ  একােডিম
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

১৬
 ভাচয়ুাল িচে ন 

াব

বি ক মহামারী কেরানার কারেন িশ াথীরা এখন 
গৃহব ী হেয় পেড়েছ। িশ াথীেদর লু ব  
থাকার কারেন তারা একেঘেয় জীবন যাপন 
করেছ। তােদর একেঘেয়িম দূর কের গঠনমলূক 
িচ াভাবনার পাশাপািশ াব চচায় উৎসািহত 
করার জ  এই াব গঠেনর পিরক না হন করা 
হেয়েছ।    

বাংলােদশ িশ  একােডিম
পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

১৭  িত ান ডাইের ির
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র আওতাধীন 
সকল অিফস সমেূহর তািলকা, ত যাগােযােগর 
তথ  স িলত ডাটােবজ।

মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়

পাইলিটং 
এর জ  
িনবািচত।

২। সভায় আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত উপি ত সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৭৩ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০২০

১২ কািতক ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) যু সিচব, শাসন অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) যু সিচব, পিরক না-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৩) উপ-সিচব, বােজট ও অিডট অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৪) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) উপসিচব, উ য়ন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৭) অিতির  সিচব( শাসন) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, শাসন উইং, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

 

মাঃ ইনামলু হক 
া ামার

৪


